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Forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet i regi 
av frivillige organisasjoner 2005 
 
Regelverk for den fylkesvise håndtering av tilskuddsordningen 
Fastsatt av Sosial- og helsedirektoratet 31.01.05 
 
 
 
1. Formål med ordningen  
 
Formålet med ordningen er å stimulere til økt fysisk aktivitet i befolkningen gjennom 
støtte til frivillige organisasjoner. 
 
2. Målgruppe 
 
Målgruppen for tilskuddsordningen er lokale frivillige organisasjoner (lag, foreninger 
etc) som arbeider med forebyggende helsearbeid gjennom økt fysisk aktivitet. Det 
kan også søkes om midler til prosjekter som stimulerer til økt fysisk aktivitet gjennom 
samarbeid mellom frivillige organisasjoner, og/eller mellom frivillige organisasjoner 
og offentlig sektor.  
 
3. Forvaltning av ordningen 
 
Midlene fordeles av Sosial- og helsedirektoratet til fylkeskommune der partnerskap 
eksisterer og/eller fylkesmann (heretter omtalt som forvaltningsansvarlig enhet). 
 
4. Kunngjøring 
 
Tilskuddsordningen kunngjøres av forvaltningsansvarlig enhet gjennom aviser i fylket 
eller på andre egnede måter med frist 15. mars 2005.  
 
5. Krav til søknadsbehandling, med angivelse av støttekriterier/støtteformer og 
tilskuddsstørrelse 
 
Det skal foretas en faglig vurdering av søknadene på bakgrunn av formålet med 
ordningen og innholdet i søknaden. Den forvaltningsansvarlige enhet står fritt til å 
uttøve skjønn innenfor rammen av regelverket, herunder foreta en prioritering av 
prosjekter og fastsette størrelsen på tilskuddet.  
Ved fordeling av tilskudd skal følgende prioriteres: 
 

• Prosjekter/tiltak som følger opp satsing på fysisk aktivitet som et sentralt 
virkemiddel i folkehelsearbeidet, jf. St.meld. nr. 16 (2002-2003) Resept for et 
sunnere Norge, og Sammen for fysisk aktivitet - Handlingsplan for økt fysisk 
aktivitet (2005 – 2009). Det følger at dette at barn og unge er en viktig 
målgruppe 

• Prosjekter/tiltak som innebærer lavterskelaktiviteter 
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• Prosjekter/tiltak for grupper som er for lite fysisk aktive og som faller utenfor de 
ordinære aktivitets- og idrettstilbudene 

• Prosjekter/tiltak som medfører utvikling og etablering av varige aktivitetstilbud 
• Prosjekter/tiltak som kan sees i sammenheng med lokale folkehelseplaner 
 

Tildeling av midler gis kun for ett år om gangen og midlene kan ikke overføres til 
neste år eller til andre prosjekter enn det tilskuddet gjelder. Som hovedregel skal 
tilskudd ikke gis til utstyr. Men dersom utstyret er nødvendig for gjennomføringen av 
prosjektet, at utstyret ikke kan skaffes på annen måte, og at det foreligger en plan for 
bruk av utstyret etter endt prosjektperiode, kan midler tildeles.  
 
Tilskudd som faller utenfor ordningen: 
 

• Tilskudd til organisasjonens ordinære drift 
• Tilskudd til prosjekt/tiltak som har næringsmessig virksomhet som hovedmål 
• Tilskudd til anlegg og større anskaffelse av utstyr 

 
6. Regler for klagebehandling 
 
I følge forvaltningsloven § 28 kan enkeltvedtak påklages av part eller annen med 
rettslig klageinteresse. Overordnet klageinstans er Sosial- og helsedirektoratet. 
Fristen for å klage er 3 uker fra mottagelse av svarbrev etter avsluttet 
søknadsbehandling.  
 
7. Krav til rapportering  
 
Organisasjoner som mottar midler til prosjekter, er forpliktet til å rapportere om 
bruken av disse til den forvaltningsansvarlige enhet i henhold til de enhver tid 
gjeldende krav.  
 
Forvaltningsansvarlig enhet etablerer de rapporteringsrutiner den finner nødvendig. 
Innen 1. april påfølgende år skal det avgis en rapport til Sosial- og helsedirektoratet 
som inneholder en beskrivelse av resultatene sett i forhold til målsettingen med 
tilskuddsordningen.  
 
Etter bevilgningsreglement § 17 har forvaltningen og Riksrevisjonen adgang til å føre 
kontroll med at bevilgningen nyttes etter forutsetningene.  
 
  


